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Falbygdens HVB-hem. 

 

Bra behandling i en trygg och vacker miljö! 

 
Falbygdens HVB hem ligger vackert på en västsida av Falbygdens alla 

små kullar, alldeles i närheten av Falköping i västra Götaland. 

Vår behandlingsverksamhet är riktad till flickor i åldern 15-20 år 

med beteendeproblematik, relationsproblematik och begynnande kriminalitet. 

 

Behandlingen sker på en lantgård i en ombonad och trevlig hem-miljö, där flickan 

ska känna sig trygg med vuxna förebilder runt om kring henne, men även att få känna 

glädje på ett naturligt sätt tillsammans med vuxna och jämnåriga. Utifrån ett 

Salutogenetiskt synsätt arbetar personal för att stärka flickans känsla av sammanhang, 

att göra sammanhanget hanterbart och lättare att förstå. 

 

I behandlingen ingår miljöterapi, som här naturligt omger flickan, med bl.a. djur och då till 

huvuddelen hästar. Det ska vara en del av vardagen med skötsel av djuren, men också en 

möjlighet till meningsfull fritid. Övrig daglig verksamhet är normala hushållssysslor, skola, 

praktik, arbete etc. samt de egna önskemålen om fritidssysselsättning. 

 

Utifrån Barnens Behov i Centrum – BBIC i syfte att: 

• stärka flickans delaktighet och inflytande 

• förbättra samarbetet med flickans familj och nätverk 

• skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp 

• bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet. 

 

Målet för verksamheten är att ungdomen ska finna sig tillrätta i en normal vardag och få den 

självkänsla och själv-tillit som normalt ska infinna sig. 

 

 

Tänk Om….. 
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Hur når vi målen? 

Att ha en kvalitativ vård är en självklarhet för oss och står i centrum. 

 

Falbygdens HVB-hem ska kännas och se ut som ett tryggt och harmoniskt bondhem, inte förknippas 

med känslan av institution, utan istället ha resurserna och kunskapen som behövs och därmed få 

synergieffekter utav den miljöterapeutiska effekten. 

 

Vi har fortlöpande utbildning som är adekvat för vårt arbete och vi ska alla jobba mot samma 

mål och ha samma förhållningsätt och struktur. Vi får också den handledning och vägledning, 

som behövs i vårt dagliga arbete, via de konsulter vi samarbetar med. 

 

Varje ungdom ska bli sedd och ha sin egen åsikt om den vården som vi tillhandahåller, bli delaktig i 

sin egen förändring, att få medverka till sin egen utveckling skapar en god förutsättning att lyckas och 

viljan att uppnå sina mål. 

Varje flicka ska ha en god och trygg utslussning från HVB-hemmet, att kunna stå på egna ben, ha en 

fungerande vardag med arbete, lägenhet och med en eftervård som följs upp av oss på Falbygdens 

HVB. 

Vår målgrupp: Beteendeproblematik, relationsproblematik och begynnande kriminalitet. 

 Flickor/kvinnor i åldern 15-20 år, 5 platser placerade genom SoL & LVU. 

 

Vi har 2-4 personal på plats dygnet runt, delvis beroende på antalet inskrivna och individernas behov. 

 

Tänk Om….. 
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Vi som jobbar här....... 

 

I teamet har vi behandlingsassistenter, sjuksköterska och sexolog. 

Vi har kunskap inom HBTQ, hästhållning, friskvård och ADL-träning 

 

Vi samarbetar med Verkstan - fördialog och samspel som arbetar med familjebehandling, 

handledning samt utföra specialistutredningar som är diagnosgrundande.                    

 

Placeringsförfrågan: 

Föreståndare / Annika Wallbom 072- 644 28 95 

 

 

 

 

Tänk Om….. 


